
1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.1  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย  ศักยภาพผู้น าชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์กร 500,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือการเลือก หมู่ท่ี 1-17 โครงการ

ต้ังอ่ืนท่ีกฏหมายก าหนด ตามข้อ

บัญญัติ

งบประมาณ

หน้าท่ี 5/80

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมล าดับ

รายละเอียดโครงการ/
พ.ศ. 2564

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการเลือกต้ังให้เป็นไป
ด้วยความเท่ียงธรรมและ
มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา  : การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใฟ้ท้องถ่ินรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการโคราชเมืองสะอาด 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
(ทุ่งอรุณน่าอยู่) หมู่ท่ี 1-17 โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 5/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ให้กับเยาวชน

เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม  การจัดการขยะ
มูลฝอยตลอดจนกระบวน
การเรียนรู้ในสังคมให้เกิด
จิตส านึกและปลูกฝังวินัย

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.1  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย  ศักยภาพผู้น าชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการอรมทัศนศึกษา ดูงาน เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร 300,000    ส านักปลัด

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากร สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วม โครงการ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งอรุณโครงการได้น าความรู้จาก ตามข้อ

การดูงานมาพัฒนาองค์การ บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 5/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.2 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย 20,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 11/80

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

สถานท่ีด าเนินการโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา
ศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆซ่ึงมิใช่
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ท่ีดิน หรือ

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ

ล าดับ

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.2 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 11,000      อุดหนุน ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กระโทก โครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามข้อ

ระดับอ าเภอ บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี12/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.1  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย  ศักยภาพผู้น าชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 40,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

และประชาคมต าบลเพ่ือจัดท า โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 14/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือให้รู้สภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
ต าบล

หมายเหตุ

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.2 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 (อุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณะ 50,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ประโยชน์) โครงการ

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน ตามข้อ

ต าบลทุ่งอรุณ บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 14/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชนต าบลทุ่งอรุณ

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.1  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ศักยภาพผู้น าชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี 70,000      อบต.ทุ่งอรุณ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 17/80

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าด าเนิน
ตามโครงการ เช่น ค่าส ารวจ
ข้อมูล  ค่าคีย์ข้อมูล

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.4  แนวทางการพัฒนา : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการจัดต้ังจุดคตรวจเพ่ือให้ 30,000      ด่านหน้า ส านักปลัด

บริการประชาชนเน่ืองในเทศกาล อบต.ทุ่งอรุณ โครงการ

ปีใหม่ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 20/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

จัดต้ังจุดตรวจุดสกัดเพ่ือ
ป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ
ในช่วง 7 วัน อันตราย
เทศกาลปีใหม่

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.4  แนวทางการพัฒนา : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการจัดต้ังจุดคตรวจเพ่ือให้ 30,000      ด่านหน้า ส านักปลัด

บริการประชาชนเน่ืองในเทศกาล อบต.ทุ่งอรุณ โครงการ

สงกรานต์ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 20/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

จัดต้ังจุดตรวจุดสกัดเพ่ือ
ป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ
ในช่วง 7 วัน อันตราย
เทศกาลสงกรานต์

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.4  แนวทางการพัฒนา : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังหรือ 70,000      จังหวัด ส านักปลัด

ฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร. นครราชสีมา โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 21/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมจัดต้ังหรือฝึก
ทบทวน  สมาขิก อปพร.

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.3  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ป้องกันและระงับไฟป่าแบบ  โครงการ

บูรณาการ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 21/80

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

จัดฝึกอรมให้เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนและตัวแทนแต่ละ
หมู่บ้านท้ังทฤษีและปฏิบัติ

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.5  แนวทางการพัฒนา  :   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพ่ือ 20,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 21/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน
ต าบลทุ่งอรุณและให้ความรู้
เก่ียวกับโทษของยาเสพติด

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.3  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ 30,000      สถานศึกษาใน ส านักปลัด

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ เขตต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

สถานศึกษาในต าบล ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 21/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



1.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/  และความสงบเรียบร้อย
1.3  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการอบรมทบทวนจิตอาสา 60,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 22/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากร
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีและส่งเสริม
ความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณภัยเบ้ืองต้น

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการสนับสนุนเคร่ืองใช้ 40,000      อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

ส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศีกษาฯ โครงการ

อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 27/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือให้เด็กเล็กมีวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในการเรียนรู้

หมายเหตุ

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการจัดกิจกรรมเสริม 30,000      กองการ

ประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศีกษาฯ โครงการ

สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 27/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จาก
สภาพจริง  เป็นการช่วยเสริม
ประสบการณ์จริง

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 โครงการหนูน้อยฟันดีศูนย์พัฒนา 20,000      ศูนย์เด็กเล็ก กองการ

เด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ อบต.ทุ่งอรุณ ศีกษาฯ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 28/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือให้เด็กเล็กได้เคลือบ
ฟลูออไรด์วานิชและ
ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีดูแลรักษาฟันเด็ก

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 โครงการส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย 455,700    ศูนย์พัฒนา กองการ

การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ โครงการ

อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 28/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กสังกัด
ศูนย์ อบต.ทุ่งอรุณ

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 158,100    ศูนย์พัฒนา กองการ

บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้จ่ายใน เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ โครงการ

การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์ อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 29/80

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เล่นพัฒนาการเด็ก  
ส่ือการเรียนการสอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ทุ่งอรุณ เช่น ชุดเคร่ือง

หมายเหตุ

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 105,090    ศูนย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ ในการบริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ โครงการ

เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 29/80

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

อบต.ทุ่งอรุณ (จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย) 

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,284,983  ศูนย์พัฒนา กองการ

ส าหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ โครงการ

การศีกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

โรงเรียนในเขต บัญญัติ                                                                                                                                        

ต าบลทุ่งอรุณ งบประมาณ

หน้าท่ี 31/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
กิจกรรม

จัดสรรให้เด็กอนุบาล 
ป.1-ป.6 จ านวน 260 วัน
จ านวนเด็ก 539 คน

260 วัน จ านวนเด็ก 93 คน

ส าหรับเด็กเล็กสังกัด
อบต.ทุ่งอรุณ เด็กปฐมวัย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 (อุดหนุนส่วนราชการ)

โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับ 2,156,000  โรงเรียนในเขต กองการ โครงการ

โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ ได้รับอาหารกลางวันครบ ต าบลทุ่งอรุณ ศีกษาฯ ตามข้อ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามเป้าหมาย บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 33/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
กิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 หมายเหตุ

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

ศีกษาฯ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 34/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็น
เยาวชนท่ีดีของชาติใน
อนาคต

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 30,000      อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศีกษาฯ โครงการ

อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 34/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์ฯ
ได้ตระหนักถึงความรักท่ีมี
ต่อแม่

หมายเหตุกิจกรรม

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2,000       ศูนย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ โครงการ

อบต.ทุ่งอรุณ อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 34/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือส่งเสริมการแสดงความ
เคารพ  ความกคัญญู 
ระหว่างลูกศิษย์ท่ีมีครู

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม 150,000    ศูนย์พัฒนา กองการ

อาคารเรียนและอาคารประกอบ เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

อบต.ทุ่งอรุณ บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 35/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ
เช่น  ประตู  หน้าต่าง  ฝ้า

แบบ ผด.02

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564กิจกรรม

เพดาล  พ้ืน  ผนัง  กระจก
และอ่ืนๆ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการควบคุมการระบาดของโรค 70,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ไข้เลือดออกต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 36/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ่นหมอกควัน  ก าจัดแมลง

ท่ีเป็นพาหนะ

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการป้องกันควบคุมและระงับ 50,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โรคติดต่อ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 37/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

รายละเอียดโครงการ/



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการป้องกันโรคปากเท้าเป่ือย 20,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 37/80

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการ

ป้องกันโรค

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 โครงการส ารวจสัตว์เล้ียงและ 80,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการ

พระปณิธาน ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

การท าหมันถาวร  สุนัข แมว

ฉีดวัคซีนป้องกัน ฯ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



งบประมาณ

หน้าท่ี 37/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  6 ส านักปลัดเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 หมายเหตุ

แบบ ผด.02



ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านโค้งกระโดน หมู่ท่ี 6 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 38/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านโค้งกระโดน หมู่ท่ี 6

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  7 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านดอนเกตุ  หมู่ท่ี 7 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 39/80

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านดอนเกตุ  หมู่ท่ี 7

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  11 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข บ้านดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

หมู่ท่ี  11 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 39/80

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านดะแลง หมู่ท่ี 11

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  8 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านทุ่งอรุณ หมู่ท่ี 8 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 40/80

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านทุ่งอรุณ หมู่ท่ี 8

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  9 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านโนนปอแดง หมู่ท่ี 9 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 40/80

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านโนนปอแดง หมู่ท่ี 9

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  1 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านปอพราน หมู่ท่ี 1 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



หน้าท่ี 41/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  4 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

บ้านปอพราน หมู่ท่ี 1

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



บ้านวังตะแบก  หมู่ท่ี 4 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 41/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านวังตะแบก หมู่ท่ี 4

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

แบบ ผด.02



หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  5 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านสะแกกรอง หมู่ท่ี 5 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 42/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านสะแกกรอง หมู่ท่ี 5

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หมายเหตุ



2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  10 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านหนองทองค า หมู่ท่ี 10 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 42/80

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านหนองทองค า หมู่ท่ี 10

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  3 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านหนองปรึก หมู่ท่ี 3 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 43/80

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านหนองปรึก หมู่ท่ี 3

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  14 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 14 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 43/80

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 14

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  13 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 13 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 44/80

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 13

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

44 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  17 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ท่ี 17 ตามข้อ

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 44/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์

หมู่ท่ี 17

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

แบบ ผด.02



45 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  15 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ท่ี 15 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 45/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ท่ี 15

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  16 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ท่ี 16 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 45/80

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ท่ี 16

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  12 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ท่ี 12 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 46/80

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ท่ี 12

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48 โครงการพระราชด าริ 20,000      หมู่ท่ี  2 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข  ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

บ้านโกรกน้ าใส หมู่ท่ี 2 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 46/80

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้

บ้านโกรกน้ าใส หมู่ท่ี 2

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนา 130,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

เด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบล โครงการ

ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 48/80

สถานท่ีเรียนและช่วยแบ่งเบา

ภาระของผู้ปกครอง

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจัดหารถรับ-ส่งเด็ก

ท่ีขาดโอกาสและห่างไกล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 50,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ท างานช่วงปิดภาคเรียน โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

นักเรียน/นักศึกษาและเพ่ือ

ลดปัญหาทางด้านสังคม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



งบประมาณ

หน้าท่ี 48/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

51 โครงการรณรงค์การป้องกันและ 20,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัดเพ่ือให้กลุ่มเด็กและเยาวชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



ติดเช้ือ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 49/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

ได้รู้และป้องกันโรคเอดส์

อย่างถูกต้อง

แบบ ผด.02



(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

52 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 50,000      หมู่ท่ี  6 ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสใน ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

ต าบลทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 49/80

ทุ่งอรุณ

สถานท่ีด าเนินการ หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาสในต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังสภาเด็ก 30,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 49/80

 

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการในการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



3.  ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2 แนวทางการพัฒนา : งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54 (อุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณะ

ประโยชน์) โครงการ

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและ 600,000    ต าบลทุ่งอรุณ กองช่าง ตามข้อ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในต าบล บัญญัติ                                                                                                                                        

ทุ่งอรุณ สาธารณะในต าบลทุ่งอรุณ งบประมาณ

หน้าท่ี 54/80

เพ่ือใช้จ่ายส าหรับขยายเขต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



4.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3 แนวทางการพัฒนา :  การก าจัดขยะ มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชนและท้องถ่ิน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55 โครงการรณรงค์คัดแยะขยะมูลฝอย 40,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 55/80

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนคัดแยกขยะ

มูลลฝอยอย่างถูกวิธี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



4.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3 แนวทางการพัฒนา :  การก าจัดขยะ มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชนและท้องถ่ิน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุท่ี 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

แบบ ผด.02



หน้าท่ี 55/80

1. ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และความสงบเรียบร้อย

1.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย  ศักยภาพผู้น าชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 100,000    ส านักปลัด

ของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น า โครงการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนา

แบบ ผด.02



ชุมชนต าบลทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 56/80

1. ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และความสงบเรียบร้อย

1.5  แนวทางการพัฒนา :  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

ต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58 โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพ่ือ 50,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 56/80

5. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หมายเหตุ

เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้างความเข้มแข็งภายใน

ชุมชนและห่างไกลยาเสพติด



5.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการวมกลุ่มอาชีพ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

อาชีพ  หมู่ท่ี 1-17 ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 57/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและ

สนับสนุนการด าเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพ

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2   แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 โครงการแข่งขันกีฬาต้านทานยา 200,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

เสพติด "ทุ่งอรุณเกมส์" ศึกษาฯ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 57/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนมีกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมสุขภาพและห่างไกล

ยาเสพติด

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 100,000    ต าบลทุ่งอรุณ กองการ

ศึกษา โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 58/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

อุปกรณืท่ีเพียงพอส าหรับ

การออกก าลังกาย



2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีของ 30,000      อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา โครงการ

อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 58/80

หมายเหตุพ.ศ. 2563กิจกรรมล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

พ.ศ. 2564

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพ

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ร่างกายท่ีแข็งแรงรู้จักการ

เล่นกีฬาและมีน้ าใจเป็น

นักกีฬา

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

63 โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชน 30,000      อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

ต าบลทุ่งอรุณ ศึกษา โครงการ

ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

อุดหนุนโรงเรียนศูนย์เครือ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโชคชัย 2

แบบ ผด.02



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 58/80

6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



64 โครงการร่วมพิธีสมโภชน์อนุสาวรีย์ 30,000      อ าเภอโชคชัย กองการ

ท้าวสุรนารี องค์ปรจ าอ าเภอโชคชัย ศึกษา โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 59/80

6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือเฉลิมฉลองและระลึกถึง

วันแห่งชัยชนะของท่านท้าว

สุรนารี

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

65 โครงการงานกิจกรรมประเพณี 20,000      ต าบลทุ่งอรุณ กองการ

เข้าพรรษา ศึกษา โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 59/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ศาสนาประจ าชาติ

ทางศาสนาและท านุบ ารุง

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 หมายเหตุ



6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 โครงการร่วมพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะ 30,000      ศาลากลาง กองการ

ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ศึกษา โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 60/80

กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการล าดับ โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือเฉลิมฉลองและระลึกถึง

วันแห่งชัยชนะของท่าน

ท้าวสุรนารี

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

67 โครงการสืบสานงานประเพณี 100,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

สงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ศึกษา โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 60/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีได้มีกิจกรรม

ร่วมกันเพ่ือสร้างเสริมความ

สัมพันธ์ท่ีดีในชุมชน

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

68 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย 50,000      อบต.ทุ่งอรุณ กองช่าง

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล โครงการ

ภายนอก ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 62/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ

ให้ได้รูปแบบรายการและ

รายการประกอบแบบท่ี

สามารถน าไปก่อสร้างได้

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

69 โครงการซ่อมแซมบ้านพัก 150,000    ห้องพักพนักงาน กอลช่าง

อบต.ทุ่งอรุณ ส่วนต าบล โครงการ

อบต.ทุ่งอรุณ ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือปรับปรุงห้องพักให้ดีและ

มีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

เปล่ียนแผ่นหลังคาบ้านพัก

แบบ ผด.02



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 62/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 165,000    บ้านโค้งกระโดน กองช่าง

บ้านโค้งกระโดน หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 6 โครงการ

(จากหน้าบ้านปู่เกล้ียงถึงบ้านผู้ใหญ่) ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 63/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 100.00 ม.

หนา 0.10 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 400 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายบะเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 135,000    บ้านโค้งกระโดน กองช่าง

บ้านโค้งกระโดน หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 6 โครงการ

(จากบ้านนายเขียดถึงบ้านนางแต๋ว) ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 63/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 3.00 ม.

ยาว75.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 225 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

72 โครงการก่อสร้างระบบประปา 250,000    บ้านดอนเกตุ กองช่าง

หอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ท่ี 7 โครงการ

พร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา ตามข้อ

บ้านดอนเกตุ หมู่ท่ี 7 บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 64/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดความจุ  20.00 ลบ.ม.

สูง 20.00 ม. พร้อมเช่ือมต่อ

ระบบสูบจ่ายและขยายเขต

ท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

(รายละเอียดตามแบบแปลน 

ตามท่ี อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

และป้ายโครงการ จ านวน

1 ป้าย

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 300,000    บ้านทุ่งอรุณ กองช่าง

บ้านทุ่งอรุณ หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 8 โครงการ

(รอบสระหมู่บ้าน) ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 64/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 125.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 500 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

74 โครการก่อสร้างถนน คสล. 216,000    บ้านโนนปอแดง กองช่าง

บ้านโนนปอแดง หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 9 โครงการ

(สายต่อจากบ้านนายเล่ียวถึง ตามข้อ

แยกประปาเก่าบ้านนางน้อย) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 65/80

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 90.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 360ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 297,000    บ้านหนองทองค ากองช่าง

บ้านหนองทองค า หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 10 โครงการ

(สายนาลุงยาว) ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 3.00 ม.

ยาว 165.00 ม.

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 65/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 495 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 114,000    บ้านดะแลง กองช่าง

บ้านดะแลง หมูท่ี 11 หมู่ท่ี 11 โครงการ

(จากบ้านนายจรถึงบ้านนายเกลียว) ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 66/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ยาว 38.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 190 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 156,600    บ้านใหม่ดอนเกตุกองช่าง

บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 12 โครงการ

(จากบ้านนายจ านันท์ถึงบ้าน ตามข้อ

นายสมหมาย) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 66/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 3.00 ม.

ยาว 87.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 261 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 90,000      บ้านใหม่ดอนเกตุกองช่าง

บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 12 โครงการ

(จากบ้านนายบู้ถึงบ้านนางบุญเล้ียง ตามข้อ

กริดกระโทก) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 67/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 3.00 ม.

ยาว 50.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 150 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 300,000    บ้านปอพราน กองช่าง

บ้านปอพราน หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 โครงการ

(สายรอบหมู่บ้าน) ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 67/80

โครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 125.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 500 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

80 โครงการก่อสร้างฝาปิด 154,000    บ้านหัวสะพาน กองช่าง

รางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 13 โครงการ

บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 13 ตามข้อ

(หล้งบ้านนายเรศ) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 68/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ความยาว 280.00 ม.

หนา 0.10 ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ตามท่ี อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน1 ป้ายและ

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

81 โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา 160,000    บ้านหัวสะพาน กองช่าง

บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 13 โครงการ

(ภายในหมู่บ้าน) ตามข้อ

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ (รายละ

เอียดตามแบบแปลนตามท่ี

แบบ ผด.02



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 68/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 โครงการ

และป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



82 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือ 280,800    บ้านหนองโพธ์ิ กองช่าง

การเกษตร บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 14 โครงการ

(อ่างบ้านหนองโพธ์ิ) ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 69/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

8,000 ลบ.ม. (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี อบต.

ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 โครงการและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

83 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า กนช. 210,600    บ้านใหม่หนอง กองช่าง

บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ท่ี 15 ปรึก หมู่ท่ี 15 โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 69/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

6,000 ลบ.ม. (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี อบต.

ทุ่งอรุณ ก าหนด) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 โครงการและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 96,000      บ้านใหม่หนอง กองช่าง

บ้านใหม่หนองปรึก  หมู๋ท่ี 15 ปรึก หมู่ท่ี 15 โครงการ

(สายบ้านนางวาสนา อุตสาหพงษ์ ตามข้อ

ตลอดสาย) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 70/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 40.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 160 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

85 โครงการก่อสร้างระบบประปา 250,000    บ้านใหม่หัว กองช่าง

หอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญ สะพาน หมู่ท่ี 16 โครงการ

พร้อมขยายเขยท่อเมนต์ประปา ตามข้อ

บ้านให่หัวสะพาน หมู่ท่ี 16 บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 70/80

โครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดความจุ  20.00 ลบ.ม.

สูง 20.00 ม. พร้อมเช่ือมต่อ

ระบบสูบจ่ายและขยายเขต

ท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

(รายละเอียดตามแบบแปลน 

ตามท่ี อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

และป้ายโครงการ จ านวน

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

86 โครงการวางท่อส่งน้ า(วางท่อ PE ) 250,000    บ้านใหม่เกตุ กองช่าง

เข้าสระน้ าสาธารณะของหมู่บ้าน อรุณทรัพย์ โครงการ

บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ท่ี 17 หมู่ท่ี 17 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 71/80

1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

วางท่อส่งน้ า PE  จากคลอง

ชลประทานเข้าสระประปา

หมู่บ้าน(รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ี อบต. ทุ่งอรุณ

ก าหนด)พร้อมป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการ

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

87 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 280,000    บ้านโกรกน้ าใส กองช่าง

บ้านโกรกน้ าใส หมูท่ี 2 หมู่ท่ี 2 โครงการ

(จากบ้านเช่านางวงเดือน เล็มเมนต์ ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร

ยาว 100.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

จ านวน 1 โครงการ

และป้ายโครงการจ านวน

 1 ป้าย

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



ถึงคลองชลประทาน) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 71/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ี อบต. ทุ่งอรุณ ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1โครงการ

และป้ายโครงการ จ านวน

 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



88 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 150,300    บ้านหนองปรึก กองช่าง

บ้านหนองปรึก หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 โครงการ

(สายบ้านนางภัทรนันท์ สมบุตรถึง ตามข้อ

บ้านนางกาญจนา สังฆมานนท์) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 72/80

3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 3.00 ม.

ยาว 85.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 255 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 75,000      บ้านหนองปรึก กองช่าง

บ้านหนองปรึก  หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 โครงการ

(บ้านนายน้อยเช่ือมต่อสายประปา ตามข้อ

หมู่บ้าน(เช่ือมต่อสายเดิม) ) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 72/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ยาว 25.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 125 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

หมายเหตุ



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 105,000    บ้านหนองปรึก กองช่าง

บ้านหนองปรึก  หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 โครงการ

(สายหน้าบ้านนายอ้อตถึง ตามข้อ

บ้านลุงสุวรรณ) บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 73/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 3.50 ม.

ยาว 50.00 ม.

หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 175 ตรม. พร้อมลงไหล่

ทางหินคลุกเกล่ียทับแน่น

ข้างละ 0.30 ม. หรือตาม

สภาพพ้ืนท่ี (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

91 โครงการก่อสร้างระบบประปา 250,000    บ้านวังตะแบก กองช่าง

หอถังสูงรูปทรงถ้วยแชญเปญ หมู่ท่ี 4 โครงการ

พร้อมขยายเขตท่อเมนต์ประปา ตามข้อ

บ้านวังตะแบก หมีท่ 4 บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 73/80

โครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดความจุ  20.00 ลบ.ม.

สูง 20.00 ม. พร้อมเช่ือมต่อ

ระบบสูบจ่ายและขยายเขต

ท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

(รายละเอียดตามแบบแปลน 

ตามท่ี อบต.ทุ่งอรุณ ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย

และป้ายโครงการ จ านวน

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

92 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า 200,000    บ้านวังตะแบก กองช่าง

ข้างสหกรณ์  บ้านวังตะแบก หมู่ท่ี 4 โครงการ

หมู่ท่ี 4 ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 74/80

1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 (รายละเอียด

ตามแบบแปลนตามท่ี 

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง ร่องและรางระบายน้ า

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

93 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 300,000    บ้านสะแกกรอง กองช่าง

บ้านสะแกกรอง  หมู่ท่ี  5 หมู่ท่ี 5 โครงการ

(ข้ามคลองชลประทานสาย 38  (รายละเอียด ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร

แบบ ผด.02



ตรงหน้าบ้านนางโอ๋) ตามแบบแปลนตามท่ี บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 74/80

5. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

5.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.ทุ่งอรุณ  ก าหนด)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 ป้ายและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



94 โครงการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอด 20,000      ต าบลทุ่งอรุณ กองช่าง

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 76/80

5. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

5.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

เพ่ือให้เป็นศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล ไว้ส าหรับ

บริการประชาชน

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร 20,000      ต าบลทุ่งอรุณ กองช่าง

โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 76/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร

ให้มีความรู้ ความสามารถ

เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้



4. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แนวทางการพัฒนา :  สนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

96 โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

และอนุรักษ์ทรัพยากรและ โครงการ

ส่ิงแวดล้อม ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 77/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึก

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1  แนวทางการพัฒนา :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

97 โครงการป้องกันและและแก้ไข 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชใน โครงการ

แหล่งน้ า ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 77/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและ

ดูแลแหล่งน้ า

แบบ ผด.02

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



4. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนา :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

98 โครงการลดการพังทลายของ 20,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

หน้าดินและส่งสริมการใช้หญ้าแฝก โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 77/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือส่งเสริมการปลูก

หญ้าแฝกลดการพังทลาย

ของหน้าดิน

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนา :  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

99 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30,000      ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการ

ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืช

พืชพันธ์ุต้นไม้

แบบ ผด.02

หมายเหตุ



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 78/80

4. ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แนวทางการพัฒนา :  สนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



100 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสา 100,000    ส านักปลัด

สมัครท้องถ่ินรักษ์โลก โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 78/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

101 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ####### อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 79/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุในต าบลทุ่งอรุณ



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

102 เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,400,000  อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 79/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ

ผู้พิการในต าบลทุ่งอรุณ

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

103 เบ้ียยังชึพผู้ป่วยเอดส์ 50,000      อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 79/80

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลทุ่งอรุณ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และความสงบเรียบร้อย

1.3  แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

104 เงินส ารองจ่ายช่วยเหลือผ้ประสบ 223,007    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ภัยธรรมชาติ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 80/80

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

ประสบภัยธรรมชาติในต าบล

   

แบบ ผด.02



2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

105 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 262,000    อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) โครงการ

ตามข้อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือกองทุน

บ าดหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผด.02



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 80/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



106 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000    อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 80/80

2.  ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมส าหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่

ประชาชนต าบลทุ่งอรุณ

แบบ ผด.02



งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

107 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 175,000    อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

สปสช. ต าบลทุ่งอรุณ โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 80/80

สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุกิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

สปสช.ต าบลทุ่งอรุณ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/



6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 100,000    อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 6/80

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน

องค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม หมายเหตุ

แบบ ผด.02



รายการครุภัณฑ์

แผนงานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

109 ครุภัณฑ์ส านักงาน 120,000     อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

110 ครุภัณฑ์ส านักงาน 21,000  อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด หน้าท่ี 8/80

111 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500 อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

รายการครุภัณฑ์

   จ านวน  1  เคร่ือง 

 

 - ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก

   จ านวน  3  ตู้

 - โต้ะหมู่บูชา 

   จ านวน  1  ชุด

ล าดับ ครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

 - เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

   ดิจิตอล (ขาว-ด า) 

แบบ ผด.02/1

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รายการครุภัณฑ์

แผนงานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000       อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

113 หน้าท่ี 9/80

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

   (ส าหรับงานประมวลผล)

   จ านวน  1  เคร่ือง

รายการครุภัณฑ์ล าดับ ครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02/1

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,500  อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด โครงการ

ตามข้อ

   ถังหมึกพิมพ์ บัญญัติ                                                                                                                                        

   Ink Tank  Printer งบประมาณ

114    จ านวน  1  เคร่ือง หน้าท่ี 10/80

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 5,200  อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด โครงการ

   LED ขาวด า ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ

หน้าท่ี11/80

รายการครุภัณฑ์

แผนงานบริหารท่ัวไป (กองคลัง)

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

115 ครุภัณฑ์ส านักงาน 22,000       อบต.ทุ่งอรุณ กองคลัง โครงการ

ตามข้อ

ล าดับ ครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 - ตู้เหล็กขนาด  2 บานเล่ือน

   จ านวน  2  ตู้

รายการครุภัณฑ์

   จ านวน  2  เคร่ือง

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction

   แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

แบบ ผด.02/1



บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

หน้าท่ี 18/80

รายการครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข (ส านักปลัด)

งบประมาณ หน่วยงาน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

แบบ ผด.02/1



(บาท) รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

116 ครุภัณฑ์การเกษตร 59,000       อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด โครงการ

ตามข้อ

บัญญัติ                                                                                                                                        

งบประมาณ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 - เคร่ืองพ่นหมอกควัน





























































































































































































































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





























































































































































































































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





























































































































































































































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





























































































































































































































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


